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الرياضيات
الصف الثالث االبتدائي



مقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر. حيث انطلقت إشارة البدء في التغيير اجلذري لنظامنا 
التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية )تعليم 2.0( من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف 

األول االبتدائي وتغيير مناهج الصف الثاني االبتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030. 

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة،  ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من الدراسات 
واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي 

إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير 
وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة 
اليونسكو،  خبراء التعليم في البنك الدولي وأساتذة كليات التربية املصرية ملشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار املناهج الوطنية مبصر، وأخيًرا 

تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير، أخيًرا، أشكر جميع املسؤولني 
في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع قطاعات الوزارة وكذلك املستشارين املعنيني بالوزارة الذين شاركوا في هذه العملية. 
فهذا اإلصالح املنشود للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من 
رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، و لقد مت تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر 

إلى مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.



كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري اجلديد والذي مت تصميمه لبناء 
إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل االختالف، متمكن من املعرفة واملهارات احلياتية، قادر 

على التعلم مدى احلياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس جودة عاملية، كي ينعم أبناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل 
أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب. 

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات الدولة أجمعها وأولياء 
األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة املعلمون األجالء الذين ميثلون 

القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر على استعادة األمجاد 
املصرية وبناء احلضارة املصرية اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني



VIIالصف الثالث االبتدائي

االسم:

جدول احملتويات

1 الدروس 10-1 

23 الدروس 20-11 

50 الدروس 30-21 

74 الدروس 40-31 

119 الدروس 50-41 

155 الدروس 60-51 
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الدرس 1: اربط

منط 2

منط 1

 ، 70 ، 60 ، 50 ، 40 ، 30،،،،
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اإلرشادات: انظر إلى صورة كل مجموعة، ثم استخدم عناصر العد لُتنشيء شكاًل ُيثل كل مجموعة. ما النمط؟ استنتج الصورتني التاليتني 
في النمط. ارسم شكلني للصورتني باستخدام عناصر العد، ثم ارسم الصورتني في املستطيلني باألسفل.

الدرس 1: التطبيق

الصورة 3الصورة 2الصورة 1

الصورة 4

الصورة 5



3الصف الثالث االبتدائي

التحدي: اكتب عدد عناصر العد في كل صورة رسمتها. كيف ميكنك التنبؤ بعدد عناصر العد التي ستوجد في الصورة العاشرة لهذا النمط؟
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اإلرشادات: ارسم متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام بيانات األشقاء. تأّكد من كتابة عنوان للتمثيل البياني وتسمية كل محور، وتلوين 
األعمدة.

الدرس 2: التطبيق

التحدي: إذا َدَعونا كل األشقاء لزيارتنا، فما عدد األشخاص الذين سيأتون؟ 
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ل ما تعلمَته. اكتب سؤالني يكن اإلجابة عنهما بالنظر إلى البيانات في التمثيل البياني باألعمدة لألشقاء. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 2: كراس الرياضيات

.1

.2
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الدرس 3: التطبيق

احللويات املفضلة

البسبوسة

الكنافة

البطاطا احللوة

فطيرة ُمحاّلة

األرز باللنب

أم علي
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اإلرشادات: ارسم مخطط التمثيل بالنقط باستخدام عدد حّبات الفاصوليا في الكيس. وتأكد من كتابة عنوان وإنشاء مفتاح ملخطط 
التمثيل بالنقط.

الدرس 4: التطبيق

التحدي: إذا أفرغنا جميع األكياس التي حتوي العدد األكبر من حّبات الفاصوليا على الطاولة، فما عدد حّبات الفاصوليا التي ستكون لدينا 
على الطاولة؟

املفتاح 
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ل ما تعلمَته. اكتب عن التمثيالت البيانية باألعمدة والتمثيالت البيانية بالصور ومخطط التمثيل بالنقط. اإلرشادات: تأمَّ

ما أوجه التشابه بني هذه األنواع من التمثيالت البيانية؟	 

ما أوجه االختالف بني هذه األنواع من التمثيالت البيانية؟	 

ما التمثيل البياني الذي تفّضله؟ وملاذا؟ 	 

الدرس 4: كراس الرياضيات
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الدرس 5: اربط

10 11 12 13 14 15

طول كف أيدي تالميذ الصف الثالث االبتدائي من املعصم إلى اإلصبع األوسط









 
 
 

 








طول اليد بالسنتيمتر )سم(

X � تلميذ واحد
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اإلرشادات: أوجد قياس أجزاء اخليط واكتب أطوالها بالسنتيمتر.

الدرس 5: التطبيق

الطول بالسنتيمتر )سم(رقم أجزاء اخليط

1

2

3

4

5

رّتب األطوال )بالسنتيمتر( من األقصر إلى األطول:
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ل ما تعلمَته. أجب عن السؤال التالي. اإلرشادات: تأمَّ

كيف تستخدم القياس في حياتك اليومية خارج حصة الرياضيات؟	 

الدرس 5: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: الحظ الصور باألسفل. حّدد ما إذا كان الشيء الذي متّثله كل صورة ٌيقاس  بالسنتميتر أم باملتر، اكتب وحدة القياس في اجلدول.

الدرس 6: التطبيق

باملتر )م( أم بالسنتيمتر )سم(؟الصور
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التحدي: اذكر أسماء ثالثة أشياء أخرى على األقل ميكن قياسها بالسنتيمتر وثالثة أشياء أخرى على األقل ميكن قياسها باملتر.

أشياء ُتقاس باملتر )م(أشياء ُتقاس بالسنتيمتر )سم(



الصف الثالث االبتدائي 14

اإلرشادات. تأمل ما تعلمته عن تقديراألطوال والقياس الدقيق لها. ثم اكتب أو ارسم إجاباتك عن األسئلة التالية:

متى يكن تقدير الطول؟ 	 

متى حتتاج إلى القياس الدقيق؟ 	 

الدرس 6: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: استخدم اجلدول التالي لكتابة بياناتك. تذّكر كتابة وحدة القياس.

الدرس 7: التطبيق

الطول بالسنتيمتر )سم(اسم الشئ الذي نريد قياس طوله
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الحظ مخطط التمثيل البياني بالنقط وتأمل البيانات املعروضة فيه.

اكتب عبارة تصف البيانات.

ل ما تعلمَته. اكتب إجابة عن السؤال التالي. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 7: كراس الرياضيات



19الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: أوجد قياس أجزاء اخليط واكتب أطوالها باملليمتر.

الدرس 8: التطبيق

الطول باملليمتر )مم(رقم أجزاء اخليط

1

2

3

4

5
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اإلرشادات: استخدم اجلدول التالي لكتابة بياناتك. تذّكر كتابة وحدة القياس.

الدرس 9: التطبيق

الطول بالسنتيمتر )سم( أو املليمتر )مم(اسم الشئ الذي نريد قياس طوله

التحدي: اختر ثالثة من أشيائك. ّكون صًفا من هذه األشياء، كم سيبلغ مجموع أطوالها؟ هل سيكون هذا الطول أكبر أم أصغر من متر؟
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اإلرشادات: عليك استخدام العناصر املوجودة باألسفل أثناء رسم مخطط التمثيل بالنقط. تأكد من أن مخطط التمثيل 
بالنقط يحتوي على كل العناصر املدرجة في القائمة.

الدرس 10: التطبيق

عناصر تقييم "مخطط التمثيل بالنقط" 

 كتبت عنواًنا خملطط التمثيل بالنقط.  

 وضعت التسميات على خط األعداد.

 كتبت وحدات القياس.

 عملي منّسق ومنّظم.  

اإلرشادات: استخدم اخلط التالي إلنشاء مخطط التمثيل بالنقط. 
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اإلرشادات: اقلب بطاقة واحدة ثم اكتب الرقم في أحد مربعات القيمة املكانية. ميكنك استخدام مربع "جتاهل" مرة واحدة. بعد كتابة 
الرقم، ال ميكنك تغيير مكانه. بعد أن متأل جميع املربعات اخلمسة، قارن األعداد التي حصلت عليها مع أعداد زمالئك.

الهدف: تكوين أكبر عدد في املجموعة. 

الدرس 11: التطبيق

مئات

مئات

مئات

مئات

مئات

آالف

آالف

آالف

آالف

آالف

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

آحاد

آحاد

آحاد

آحاد

آحاد

جتاهل

جتاهل

جتاهل

جتاهل

جتاهل

مثال للتدريب:

اجلولة 1:

اجلولة 2:

اجلولة 3:

اجلولة 4:
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ل ما تعلمته. فّكر في طريقة استخدمتها لتكوين أكبر عدد في لعبة القيمة املكانية. ثم اشرح الطريقة التي استخدمتها. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 11: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: اتبع اإلرشادات في كل خطوة فيما يلي.

الدرس 12: التطبيق

اخلطوة 1: اختر عدًدا باآلالف واكتبه في الفراغات التالية.

اخلطوة 2: ارسم منوذًجا للعدد في جدول القيمة املكانية التالي. 

آالف مئات عشرات آحاد

اخلطوة 3: اكتب العدد بالصيغة املمتدة. تذكر استخدام عالمة اجلمع )+( وعالمة يساوي )=(:
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اخلطوة 4: قارن العدد الذي حصلت عليه مع أعداد ثالثة تالميذ آخرين باستخدام عالمة أكبر من )<( أو أصغر من )>(. 

أعداد التالميذ اآلخرين < أو >العدد الذي كونته

التحدي: ضع عالمة )<( أو )>( فيما يلي: 

)1( 89039038

)4( 23452344

)2( 78787787

)5( 65346544

)3( 13421302

رّتب األعداد السابقة من األصغر إلى األكبر. 

،

،

،

،

، ، ،

،

،
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اإلرشادات: اقلب بطاقة واحدة ثم اكتب الرقم في أحد مربعات القيمة املكانية. ميكنك استخدام مربع "جتاهل" مرة واحدة. بعد كتابة 
الرقم، ال ميكنك تغيير مكانه. بعد أن متأل جميع املربعات الستة، قارن األعداد التي حصلت عليها مع أعداد زمالئك.

الهدف: تكوين أصغر عدد في املجموعة.

الدرس 13: التطبيق

مئات

مئات

مئات

مئات

آالف

آالف

آالف

آالف

عشرات آالف

عشرات آالف

عشرات آالف

عشرات آالف

  مئات آالف

  مئات آالف

  مئات آالف

  مئات آالف

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

آحاد

آحاد

آحاد

آحاد

جتاهل

جتاهل

جتاهل

جتاهل

اجلولة 1:

اجلولة 2:

اجلولة 3:

اجلولة 4:



الصف الثالث االبتدائي 28

ل ما تعلمته. ما الطرق التي تستخدمها للمقارنة بني األعداد الكبيرة جًدا؟ اكتب هذه الطرق. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 13: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: اكتب كل عدد بالصيغة املمتدة. ثم تدرب على قراءة كل عدد بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة )بالهمس(.

الدرس 14: التطبيق

 = 62319

 = 762319

 = 15780

 = 812004

اكتب األعداد الكبيرة جًدا بالصيغة الرمزية ثم اكتبها بالصيغة املمتدة.

=

=

اآلن رّتب جميع األعداد السابقة. فّكر هل تريد ترتيبها من األصغر إلى األكبر أم من األكبر إلى األصغر؟

، ،، ، ،
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اإلرشادات: ضع دائرة حول مجموعات األشياء التي تراها في صورة متجر البقالة.

الدرس 15: التطبيق
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اإلرشادات: حّدد بالتعاون مع زميلك مجموع عناصر كل مجموعة. اكتب اسم املجموعة ثم اشرح كيف حصلت على املجموع. الحظ املثال.

اسم اجملموعة
اكتب مجموع األشياء في اجملموعة. 

اشرح كيف وجدت اجملموع باستخدام الكلمات أو الصور أو األعداد.

مثال:

التفاح

3 + 3 + 3 + 3 = 12 تفاحة

3، 6، 9، 12    12 تفاحة

التحدي: 

1. اختر ثالث مجموعات واكتب مجموع األشياء في الثالث مجموعات مًعا.

2. اختر خمس مجموعات ورتب مجاميع تلك اجملموعات اخلمس من األصغر إلى األكبر.

، ،، ،



.1

.3

.2

.4
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اإلرشادات: الحظ كل مصفوفة جنوم واكتب عدد "الصفوف" وعدد النجوم في كل "صف". ثم أوجد مجموع النجوم. استخدم الصفحة 
التالية لتوضيح الطريقة التي استخدمتها إليجاد املجموع.

الدرس 16: التطبيق

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:
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احلل

.1.2

.3.4
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اإلرشادات: الحظ كل مصفوفة جنوم واكتب عدد "األعمدة" وعدد النجوم في كل "عمود". ثم أوجد مجموع النجوم. استخدم الصفحة 
التالية لتوضيح الطريقة التي استخدمتها إليجاد املجموع.

الدرس 16: تابع التطبيق

.5

.7

.6

.8

عدد األعمدة: 

عدد النجوم في كل عمود:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد األعمدة: 

عدد النجوم في كل عمود:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد األعمدة: 

عدد النجوم في كل عمود:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:

عدد األعمدة: 

عدد النجوم في كل عمود:

اجملموع اإلجمالي للنجوم:
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احلل

.5.6

.7.8
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التحدي: اختر مصفوفة من نشاط التطبيق السابق. إذا كان سعر كل جنمة جنيهنْي، فما تكلفة شراء املصفوفة كلها؟  ارسم شكل املصفوفة 
التي اخترتها فيما يلي ثم حدد التكلفة. ارسم أكبر عدد من املصفوفات حسبما يسمح الوقت.
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اإلرشادات: في مصفوفة النجوم التالية مت قطع بعض النجوم. ما عدد النجوم التي كانت في املصفوفة في األصل؟ اشرح طريقتك في 
احلل باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات أسفل مصفوفة النجوم.

الدرس 16: كراس الرياضيات
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ل ما تعلمته. الحظ الصورتني. ثم أجب عن األسئلة التالية. اإلرشادات: تأمَّ

ما أوجه التشابه بني الصورتني؟	 

ما أوجه االختالف بينهما؟	 

أوجد املجموع. هل لهما املجموع نفسه؟ فسر ذلك.	 

الدرس 17: كراس الرياضيات

دوائر ونقاطمصفوفة
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اإلرشادات: في كل إطار، العب لعبة الدوائر والنقاط. ارِم النرد مرة واحدة لتحديد عدد الدوائر التي سترسمها. ثم ارِمه مرة أخرى لتحديد 
عدد النقاط التي سترسمها في كل دائرة. بعد رسم الدوائر ووضع النقاط بها، اكتب مسألة جمع متكرر ومسألة ضرب. ثم قارن الناجت الذي 

حصلت عليه مع ناجت زميلك باستخدام العالمة )>( أو )<( أو )=(. الحظ املثال التالي.

الدرس 18: التطبيق

مثال:

اجلولة األولى:

3 + 3 + 3 = 9اجلمع املتكرر )+(

)x( 3 × 3 = 9الضرب

اجلمع املتكرر )+(

)x( الضرب

املقارنة 

املقارنة 

)الناجت الذي حصلُت عليه(

)الناجت الذي حصلُت عليه(

)ناجت زميلي(

)ناجت زميلي(

اجلولة الثانية:

اجلمع املتكرر )+(

)x( الضرب

املقارنة 

)ناجت زميلي()الناجت الذي حصلُت عليه(

915
<
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اجلولة الثالثة:

اجلمع املتكرر )+(

)x( الضرب

املقارنة 

)ناجت زميلي()الناجت الذي حصلُت عليه(

اجلولة الرابعة:

اجلمع املتكرر )+(

)x( الضرب

املقارنة 

)ناجت زميلي()الناجت الذي حصلُت عليه(

اجلولة اخلامسة:

اجلمع املتكرر )+(

)x( الضرب

املقارنة 

)ناجت زميلي()الناجت الذي حصلُت عليه(
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التحدي: ارسم لوحة دوائر ونقاط للمسائل التالية، ثم أوجد حاصل الضرب:

= 7 x 5

= 9 x 6
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اإلرشادات: حل املسائل التالية لتحديد ما إذا كانت هناك خاصية إبدال لعملية الضرب أم ال.

الدرس 19: التطبيق، اجلزء األول

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجملموع اإلجمالي للمثلثات:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجملموع اإلجمالي للقلوب:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجملموع اإلجمالي للقلوب:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجملموع اإلجمالي للمثلثات:

X=

X=X=

X=

صفوف

صفوفصفوف

صفوف أعمدة

أعمدةأعمدة

أعمدة حاصل الضرب

حاصل الضربحاصل الضرب

حاصل الضرب
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الدرس 19: التطبيق، متابعة اجلزء األول

عدد الدوائر: 

عدد النقاط:

اجملموع اإلجمالي للنقاط:

X=

حاصل الضربنقاطدوائر

حاصل الضرب

عدد الدوائر: 

عدد النقاط:

اجملموع اإلجمالي للنقاط:

X=

نقاطدوائر

عدد الدوائر: 

عدد النقاط:

اجملموع اإلجمالي للنقاط:

X=

حاصل الضربنقاطدوائر

حاصل الضرب

عدد الدوائر: 

عدد النقاط:

اجملموع اإلجمالي للنقاط:

X=

نقاطدوائر
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ي الشبكات بـ عوامل الضرب )العددين اللذين  اإلرشادات: ارسم على الشبكات التالية مصفوفات تثبت خاصية اإلبدال لعملية الضرب. سمِّ
تضربهما( وحاصل الضرب )اإلجابات(.

الدرس 19: التطبيق، اجلزء الثاني

.1

.2

.3
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ل ما تعلمته. اشرح الضرب وخاصية اإلبدال لعملية الضرب. ميكنك استخدام الكلمات أو الصور أو األعداد ملساعدتك. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 19: كراس الرياضيات



3X6=18

5
=

1
X

5
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إرشادات لعبة خانات املصفوفة:

ارِم النرد مرة واحدة. هذا هو عدد الصفوف في املصفوفة.	 

ارِم النرد مرة أخرى. هذا هو عدد األعمدة في املصفوفة.	 

حدد املكان الذي تريد إنشاء املصفوفة فيه على شبكة لوحة اللعبة. 	 

ارسم املصفوفة على الشبكة ولّونها. 	 

اجعل اسم املصفوفة هو مسألة الضرب وحاصل الضرب. استمر في اللعب حتى ال جتد مكان كاٍف إلنشاء أي مصفوفات إضافية على الشبكة. 	 

الدرس 20: التطبيق

لوحة لعب الالعب األول:

لوحة لعب الالعب الثاني:

مثال:

الالعب األول:

 3 3 صفوفرمية النرد األولى:

 6 6 أعمدةرمية النرد الثانية:

18 = 6 × 3

الالعب الثاني:

 5 5 صفوفرمية النرد األولى:

 1 1 صفوفرمية النرد الثانية:

5 = 1 × 5
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لوحة لعبة خانات املصفوفة—اللعبة األولى

عدد اخلانات الفارغة: 
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لوحة لعبة خانات املصفوفة—اللعبة الثانية

عدد اخلانات الفارغة: 
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التحدي:

1. ما عدد املربعات التي لونتها على لوحة اللعبة األولى؟ وضح طريقة حل هذه املسألة. 

2. هل ميكنك إجابة السؤال السابق بطريقة أخرى؟

3. أي طريقة عّد )من السؤال 1 أو السؤال 2( كانت أسرع وأكثر دقة؟
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الدرس 21: التطبيق

مثال: ذهبت فرحة إلى املتجر لشراء مخبوزات لعشاء عائلي كبير. وفي املتجر، اشترت 4 أكياس من اخملبوزات. كل كيس يحتوي على 5 قطع من 
اخملبوزات. ما عدد اخملبوزات التي اشترتها فرحة؟

احلل:

احلل:

احلل:

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

تدريب:  

اقرأ كل مسألة بعناية.	 

اشرح أفكارك باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات.	 

اكتب مسألة الضرب في املكان املخصص لها.	 

1- رأت سميرة 6 سيارات في طريق عودتها إلى املنزل. إذا كانت كل سيارة بها 4 عجالت، فما إجمالي عدد العجالت التي رأتها؟

2- اشترت منال 6 أكياس من البسكويت لتأخذها إلى املدرسة. يحتوي كل كيس على 3 قطع من البسكويت. فما إجمالي عدد قطع البسكويت؟
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احلل:

احلل:

احلل:

احلل:

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

3- يجري مالك مسافة 3 كيلومترات كل يوم. فما عدد الكيلومترات التي يجريها في 7 أيام؟ 

5- يستغرق صاروخ 7 ثواٍن ليسافر مسافة كيلومتر واحد. فما عدد الثواني التي سيستغرقها الصاروخ للسفر مسافة 4 كيلومترات؟

4- يوجد كيس به 4 برتقاالت. فما عدد البرتقال في 8 أكياس؟

6- يوجد 8 أقالم رصاص بداخل كل علبة أقالم. فما عدد األقالم الرصاص املوجودة في 3 علب؟



، ،،، ،
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التحدي:

1- رتب حاصل ضرب مسائل الضرب السابقة من 1 إلى 6 بالترتيب من األصغر إلى األكبر.

2- واجهت مايسة صعوبة في حل مسألة الضرب 12 × 13. هل ميكنك أن توضح لها كيفية حل هذه املسألة، وماذا سيكون حاصل الضرب؟
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كيف حللت هذه املسألة؟ وضح طريقة احلل باألسفل:

اإلرشادات: اقرأ كل مسألة كالمية مبفردك. ثم ِصل كل مسألة كالمية مبسألة الضرب التي تعبر عنها مع زميلك.

الدرس 22: التطبيق

6 × 6 = 36مرمي معها 4 بلوزات. كل بلوزة بها 3 أزرار. فما مجموع عدد األزرار في كل البلوزات؟

عبأت رنا 6 صناديق كاملة بالعلب املعدنية. كل صندوق به 6 علب معدنية. فما مجموع عدد العلب 
3 × 7 = 21املعدنية التي عبأتها رنا؟

ميارس أمير رياضة املشي ملدة 3 أيام في الصيف. وميشي 7 كيلومترات في كل يوم. فما عدد 
3 × 4 = 12الكيلومترات التي يقطعها أمير إجمااًل؟

اكتب مسألة الضرب هنا:  

اكتب مسألة كالمية تتوافق مع مسألة الضرب باألعلى. 

حاصل الضرب: 

اجلزء 1

اجلزء 2

عند االنتهاء، ابحث عن الزميل الذي معه البطاقة نفسها. ثم اعمال سوّيًا إليجاد حاصل الضرب.
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ل ما تعلمَته. أجب عن األسئلة التالية. اإلرشادات: تأمَّ

فّكر في مسائل الضرب الكالمية. هل من األسهل حل املسائل الكالمية أم تأليفها؟ 	 

في رأيك، ما السهل في حل مسائل الضرب الكالمية؟	 

ما الذي ال تزال جتد فيه صعوبة في حل مسائل الضرب الكالمية؟ 	 

الدرس 22: كراس الرياضيات



111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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أكتب جميع املضاعفات املشتركة بني الرقمني 2 و 3: 

اكتب أول 10 مضاعفات للرقم 2 

اكتب أول 10 مضاعفات للرقم 3 

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال التالي:

لّون مضاعفات الرقم 2 )اللون الذي يحدده املعلم(. 	 

لّون مضاعفات الرقم 3 )اللون الذي يحدده املعلم(. 	 

أجب على األسئلة في أسفل الصفحة.	 

الدرس 23: التطبيق
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ل ما تعلمَته. فّكر في رقم أكبر من 120 تتوقع أن يكون مضاعًفا مشترًكا بني 2 و 3. اشرح ملاذا تعتقد أن توقعك صحيح.            اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 23: كراس الرياضيات
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10X1=10

10X3=

10X=

10X=

10X=

10X=

10X2=20

10X4=

10X=

10X=

10X=

10X=

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال التالي:

	 لّون مضاعفات الرقم 10  )اللون الذي يحدده املعلم(. 

الدرس 24: التطبيق

اكتب مسائل مضاعفات الرقم 10. ُكتبت أول مسألتني كمثال لك.

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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اإلرشادات: استخدم املخطط 120 في صفحة 58 السابقة إلكمال التالي:

لّون مضاعفات الرقم 5 )اللون الذي يحدده املعلم(. 	 

اكتب مسائل مضاعفات الرقم 5. ُكتبت أول مسألتني كمثال لك.	 

الدرس 24: تابع التطبيق

5X1=5

5X3=

5X=

5X=

5X=

5X=

5X2=10

5X4=

5X=

5X=

5X=

5X=
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الدرس 26: التطبيق

الصورة رقم 1: 

الصورة رقم 2:

تدريب جماعي:

الساعة األولى

الساعة الدقائق

:

الساعة الثانية

الساعة الدقائق

:
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اإلرشادات: الحظ الساعات ذات العقارب التي أمامك. حدد الوقت املوضح على كل ساعة ثم اكتبه بالصيغة الرقمية. تذكر أن كل رقم 
على الساعة ميثل مجموعة من 5 دقائق.

تدريب ثنائي:

:

:

:

:
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اإلرشادات: العب لعبة "من لديه الوقت األبعد؟" مع زميلك املجاور. 

اختر بطاقة لتخبرك بعدد املجموعات املكونة من 5 دقائق التي مرت.	 

ل الدقائق على الساعة الرقمية. الحظ أن الساعات مكتوبة بالفعل.	  سجِّ

ارسم عقرب الدقائق على الساعة ذات العقارب.	 

الدرس 27: التطبيق

اجلولة الثانية:اجلولة األولى:

اجلولة الرابعة:

اجلولة الثالثة:

اجلولة اخلامسة:

1 :2 :

4 :

7 :

10 :
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التحدي: مسائل كالمية عن الوقت

1. وضعت األم الكعك في الفرن الساعة 7:00. وعندما أخرجت الكعك، كانت الساعة تبدو كما في الصورة:

2. تغادر املدرسة الساعة 3:00، وعندما تصل إلى املنزل تبدو الساعة كما في الصورة: 

3. إذا كانت املسافة من املدرسة إلى املنزل تستغرق 45 دقيقة سيًرا على األقدام، وغادرت املدرسة الساعة 3:00، فما الوقت الذي ستصل فيه 
إلى املنزل؟ ارسم الوقت على الساعة.

فما عدد الدقائق التي استغرقها خبز الكعك؟

فما عدد الدقائق التي استغرقتها في املشي إلى املنزل؟
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اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته عن الوقت. انظر إلى الساعة ذات العقارب باألسفل والوقت املسّجل على الساعة الرقمية. قّرر ما إذا كان الوقت 
في الساعة الرقمية يوافق الوقت على الساعة ذات العقارب املوضحة. إذا كان الوقت صحيًحا، فاشرح السبب. وإذا لم يكن صحيًحا، فاشرح 

السبب واكتب الوقت الصحيح.

الدرس 27: كراس الرياضيات

038



65الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حل مسائل املشاركة التالية.

الدرس 28: التطبيق

ارسم منوذج عالقة األجزاء بالكل لتوضيح إجابتك. 

1. توجد 16 سمكة مطلوب وضعها في 4 أحواض. ويجب أن يحوي كل حوض العدد نفسه من األسماك. فما عدد األسماك التي يجب أن 
توضع في كل حوض؟ ارسم صور األسماك في األحواض. 
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2. يجهز سامح سالل هدايا. ومعه 20 برتقالة يريد تقسيمها بالتساوي بني 5 سالل. ارسم صور البرتقال في السالل. 

ارسم منوذج عالقة األجزاء بالكل لتوضيح إجابتك. 
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ارسم منوذج عالقة األجزاء بالكل لتوضيح إجابتك. 

3. لدى املعلمة 36 قلم تلوين تريد توزيعها بالتساوي على 6 تالميذ. يجب أن تضع أقالم التلوين في األكواب. ارسم صور توضح عدد أقالم التلوين 
في األكواب.



الصف الثالث االبتدائي 68

ل ما تعلمَته. اكتب مسألة كالمية عن املشاركة بالقسمة باستخدام العددين 15 و 3. ثم حل املسألة، ووّضح طريقة  اإلرشادات: تأمَّ
حّلك بالصور ومنوذج عالقة األجزاء بالكل.

الدرس 28: كراس الرياضيات
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املثال رقم 1: 

اإلرشادات: ارسم صورة رياضية ملساعدتك على احلل.

الدرس 29: التطبيق

حتتاج كل قطة إلى سمكتني للغداء. فما عدد القطط التي نستطيع أن نطعمها إذا كان معنا 12 سمكة؟

اإلرشادات: حل مسائل التجميع التالية ملعرفة عدد احليوانات التي ميكن إطعامها. ميكنك استخدام عناصر العّد ملساعدتك. الرجاء 
رسم وتوضيح جميع خطوات احلل. 

1. يأكل طائر أبو منجل 3 ديدان. ولدينا 18 دودة. فما عدد طيور أبو منجل التي ميكننا إطعامها؟ 
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2. كل ثعلب يجب أن يأكل 6 حشرات. وتوجد 24 حشرة. فما عدد الثعالب التي ميكننا إطعامها؟ 

3. يحتاج كل متساح إلى أكل 5 سمكات. وتوجد لدينا 25 سمكة. فما عدد التماسيح التي ميكننا إطعامها؟ 

4. يأكل كل ثور حزمتني من احلشائش يومًيا. ويوجد لدينا 100 حزمة حشائش. فما عدد الثيران التي ميكننا أن نطعمها كل يوم؟ 
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اإلرشادات: أوجد العامل املفقود في املثلثات باألسفل. ثم اكتب املسائل األربع التي تتوافق مع حقائق العائلة املوضحة في املثلثات. 
استخدم عناصر العّد ملساعدتك.

الدرس 30: التطبيق
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التحدي: صف كل مصفوفة من املصفوفات التالية مستخدًما مسألة ضرب واحدة ومسألة قسمة واحدة.

ارسم مصفوفتك، ثم صف تلك املصفوفة بكتابة مسألة ضرب ومسألة  قسمة.

÷=

÷=

X=

X=
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اإلرشادات: اتبع التعليمات التالية:

بالتعاون مع زميلك، حّدد أواًل اسم كل شكل.

ثّم صّنف األشكال باألسفل إلى مجموعات. 	 

اكتب اسم لكل مجموعة.	 

اكتب رقم األشكال التي تنتمي إلى املجموعة أو ارسمها.	 

الدرس 31: التطبيق

123

456

7
89

10



75الصف الثالث االبتدائي

اسم اجملموعة: أربعة رؤوس

مربع
مستطيل

اسم اجملموعة:

اسم اجملموعة:اسم اجملموعة:

اسم اجملموعة:اسم اجملموعة:

التحدي: 

اكتب قائمة بخواص أحد األشكال التالية. الحظ أنه ليست كل األشكال مضلعات.

هل ميكن أن يتناسب أي من هذه األشكال مع إحدى املجموعات السابقة؟ اشرح.
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ل ما تعلمته. اشرح بأسلوبك املقصود بكل من: املضلع ومتوازي األضالع وارسم مثالني لكل منهما. اإلرشادات: تأمَّ

الدرس 31: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: أوجد العامل املفقود عن طريق رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة أعداد. اكتب العامل املفقود في إحدى املسائل باألسفل 
ثم حّلها.

الدرس 32: اربط

1X=2X=3X=

7X=8X=9X=

4X=5X=6X=

10X=11X=12X=

لعبة لغز الضرب

احلل: 
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ط ڤن لألشكال الرباعية
مخط

اإلرشادات: باستخدام صفحة األشكال الرباعية، قص األشكال وضعها في املكان املناسب لها في مخطط ڤن. اكتب اسم كل دائرة ومنطقة 
التقاطع.

الدرس 32: التطبيق
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اإلرشادات: اقطع هذه الصفحة وقص األشكال الرباعية. ثم صنفها وألصقها على مخطط ڤن. 

األشكال الرباعية 
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اإلرشادات: اكتب تعريًفا لشبه املنحرف بأسلوبك. وقارن تعريفك مع تعريف زميلك.

الدرس 33: اربط

هذه ليست أشكال شبه منحرف.هذه أشكال شبه منحرف.
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اإلرشادات: اقطع هذه الصفحة وقص األشكال الرباعية لتستخدمها في إنشاء صورة األشكال الرباعية.

الدرس 33: التطبيق
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اإلرشادات: بعد أن تكتمل صورتك، امأل التمثيل البياني باألعمدة.

الدرس 33: تابع التطبيق 
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ل ما تعلمته. اكتب عبارتني عن البيانات في متثيلك البياني باألعمدة. ثم اكتب سؤااًل واحًدا ميكن اإلجابة عنه باستخدام  اإلرشادات: تأمَّ
متثيلك البياني.

الدرس 33: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: أوجد العامل املفقود عن طريق رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة أعداد. اكتب العامل املفقود في إحدى املسائل باألسفل ثم 
حّلها. وارسم شكل معنّي حول العملية األصعب، وشكل شبه منحرف حول العملية األسهل.

الدرس 34: اربط

1X=2X=3X=

7X=8X=9X=

4X=5X=6X=

10X=11X=12X=

لغز الضرب

احلل: 
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اإلرشادات: اّتبع اخلطوات التالية.

1. اقرأ املسألة ثم ارسم مخطط احلديقة باستخدام املربعات الصغيرة.

2. ارسم مخطط احلديقة على صفحة الرسم البياني )الشبكة(. )ميكنك وضع مربعاتك على الشبكة ملساعدتك في رسم اخلطوط 
اخلارجية ملخطط احلديقة.(

3. أوجد املساحة الكلية ملخطط احلديقة )املصفوفة(.

4. كّرر اخلطوات مع جميع مخططات احلدائق.

الدرس 34: التطبيق

اإلجاباتمسائل مخططات احلدائق

مخطط احلديقة رقم 1: تزرع جنى نبات الَقْرع. وحتتاج كل نبتة قرع مساحة قدرها وحدة مرّبعة واحدة.  تريد 
جنى أن جتعل احلديقة عبارة عن صّفي في كل منهما 9 وحدات مربعة. ما عدد نباتات القرع التي ميكن زراعتها 

في احلديقة؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 2: يريد عمر أن يزرع نبات الذرة. وحتتاج نبتة الذرة الواحدة إلى مساحة وحدة مرّبعة 
واحدة. ويريد أن يجعل احلديقة عبارة عن 3 صفوف، وفي كل صف 7 وحدات مربعة. ما عدد نباتات الذرة التي 

ميكن زراعتها في حديقة عمر؟ وما مساحة حديقته بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 3: يحب يوسف البطيخ ويريد زراعته في حديقته. وحتتاج كل نبتة بطيخ مساحة وحدة 
مرّبعة واحدة. ويريد يوسف أن يجعل احلديقة عبارة عن 4 صفوف، وفي كل صف 4 وحدات مربعة. ما عدد 

نباتات البطيخ التي ميكن زراعتها في حديقته؟ وما مساحة حديقته بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 4: تريد نادية أن تزرع نبات الكوسا. وحتتاج كل نبتة كوسا مساحة وحدة مرّبعة واحدة. 
وتريد أن جتعل احلديقة عبارة عن 3 صفوف، وفي كل صف 4 وحدات مربعة. ما عدد نباتات الكوسا التي ميكن 

زراعتها في حديقة نادية؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 5: تريد آية أن تزرع نبات اخلس. وحتتاج كل نبتة خس مساحة وحدة مرّبعة واحدة. 
وتريد أن جتعل احلديقة عبارة عن 5 صفوف، وفي كل صف 8 وحدات مربعة. ما عدد نباتات اخلس التي ميكن 

زراعتها في حديقة آية؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟
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التحدي:

1. إذا جمع كل من جنى وعمر ويوسف ونادية وآية حدائقهم مًعا، فما مجموع املساحة الكلية؟ وما مجموع الوحدات املربعة التي سيحتاجون 
إليها؟

2. متتلك هبة حديقتي مستطيلتي، إحداهما للخس واألخرى للقرع. مساحة القرع هي 12 وحدة مربعة، ومساحة اخلس هي 10 وحدات مربعة. ارسم 
احلديقتي بحيث يكون كل صف به نفس العدد من الوحدات. كيف سيبدو شكل احلديقتي؟
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ل ما تعلمته. ما وجه التشابه بني طريقة إيجاد مساحة مخططات احلدائق وطريقة حل مسائل الضرب؟ اشرح  اإلرشادات: تأمَّ
أفكارك في املربع التالي. ميكنك أيًضا استخدام صور لتوضيح أفكارك.

الدرس 34: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: انظر إلى اللغز التالي. ما عدد املستطيالت التي ميكنك إيجادها؟ ميكنك تلوينها أو ترقيمها )أو استخدام طريقة أخرى( 
ملساعدتك في حساب عددها.

الدرس 35: اربط
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اإلرشادات: أوجد مساحة كل مستطيل. اشرح الطريقة التي استخدمتها بجوار كل شكل ثم اكتب اإلجابة.

الدرس 35: التطبيق

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

احلل
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املستطيل 4:

املستطيل 5:

املستطيل 6:

املستطيل 4:

املستطيل 5:

املستطيل 6:

احلل

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 
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هذه احلدائق ليست مستطيلة الشكل. فهل ميكنك إيجاد املساحة بأي طريقة؟ اشرح أفكارك.

التحدي:

املسألة 1: 

املستطيل 2:

املسألة 1: 

املستطيل 2:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

احلل
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اإلرشادات: حل املسألة التالية: رسم محمد شكاًل باستخدام 5 مربعات. ورسمت ُمنى الشكل نفسه ولكن باستخدام مثلثات. إذا علمت أننا 
نحتاج إلى مثلثني لتكوين مربع واحد. فما عدد املثلثات التي رسمتها منى؟

الدرس 36: اربط

اشرح طريقة حلك. 



الصف الثالث االبتدائي 102

اإلرشادات: ارسم على الشبكة أكبر عدد ممكن من املستطيالت مبساحة 18 وحدة مربعة مع كتابة ُبعدي املستطيالت التي ترسمها. ثم 
اكتب مسائل الضرب التي تتوافق مع مستطيالتك.

الدرس 36: التطبيق
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التحدي: استخدم خاصية اإلبدال لإلجابة عن املسائل التالية. 

كيف ميكنك كتابة املسائل التالية بطريقة أخرى؟

اكتب مصفوفاتك في شكل مسائل ضرب

21 = 7 x 3 

12 = 2 x 6 

 40 = 10 x 4 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن املساحة واملصفوفات والضرب.

الدرس 36: كراس الرياضيات

زرع عمر منطقتي باألزهار. مساحة إحداهما  x 3 4 ومساحة األخرى  x 2 6. فهل للمنطقتي نفس املساحة؟ وكيف تعرف ذلك؟ اشرح أفكارك 
باستخدام األعداد والصور. 
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اإلرشادات: العب لعبة لغز الضرب. اختر بطاقتني من بطاقات األعداد وارسم مصفوفة باستخدام العددين، واكتب مسألة الضرب ثم أوجد 
حاصل الضرب.

الدرس 37: اربط
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اإلرشادات: أوجد املساحة الكلية لكل شكل.

الدرس 37: التطبيق

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 
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املستطيل 4:

املستطيل 5:

املستطيل 6:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 
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التحدي: أوجد املساحة الكلية لألشكال التالية.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته عن املساحة. ثم أجب عن األسئلة التالية باستخدام الكلمات والصور.

الدرس 37: كراس الرياضيات

كيف ميكنك شرح كلمة "مساحة" لزميل أصغر منك سًنا؟ اكتب إجابتك.

كيف حتّدد مساحة املستطيل؟ اكتب إجابتك.

متى حتتاج إلى إيجاد مساحة شكل مستطيل في احلياة اليومية؟ اكتب إجابتك.
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55

33

اإلرشادات: قّسم كاًل من املصفوفات باألسفل إلى مصفوفتني على األقل. واكتب عوامل الضرب لكل جزء. فيما يلي مثال توضيحي.

الدرس 38: التطبيق

مثال

املسألة 1

املسألة 2

املسألة 3
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اإلرشادات: العب لعبة لغز الضرب. اختر بطاقتني من بطاقات األعداد وارسم مصفوفة باستخدام العددين، واكتب مسألة الضرب ثم أوجد 
حاصل الضرب.

الدرس 39: اربط
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8X9=

7X8=

9X6=

اإلرشادات: قّسم املصفوفات، واكتب مسألة باستخدام خاصية التوزيع لتوضيح طريقة حلك. 

الدرس 39: التطبيق

X=

X=

X=

X=

X=

X=

+=

+=

+=

.1

.2

.3



113الصف الثالث االبتدائي

5X10=

8X2=

X=

X=

X=

X=

+=

+=

.4

.5
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اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته في هذا الدرس. وأجب عن األسئلة.

الدرس 39: كراس الرياضيات

ما املقصود بخاصية التوزيع في الضرب؟ اشرح هذه اخلاصية بأسلوبك. ميكنك استخدام رسومات وأعداد لشرح أفكارك. 



مسائل الضرب:

مسائل الضرب:
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اإلرشادات:

قّسم املصفوفات التالية بأكبر عدد ممكن من الطرق املختلفة.  	

واستخدم ألواًنا مختلفة لتتمكن من متييز وحساب عدد مصفوفاتك املختلفة.  	

ثم اختر الطريقة األكثر فائدة لك باعتبارك "عاِلم رياضيات"، واكتب مسائل الضرب املطابقة لها بجوارها. 	

الدرس 40: التطبيق



مسائل الضرب:

مسائل الضرب:
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مسائل الضرب:
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن خاصية التوزيع. أجب عن األسئلة التالية باستخدام كلمات أو صور لشرح أفكارك. 

الدرس 40: كراس الرياضيات 

ملاذا كان حل بعض مسائل املصفوفات أسهل من حل غيرها؟

ما الطريقة التي استخدمتها لتحديد املصفوفات اجلديدة التي تريد حل مسائلها؟ 

ما عمليات الضرب التي تثق كثيًرا في أنك تستطيع حلها؟ وما عمليات الضرب التي تثق قلياًل في أنك تستطيع حلها؟ ماذا ستفعل لتحسي طريقة 
حلّك لعمليات الضرب األصعب؟
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اإلرشادات: لكل شكل من األشكال باألسفل، اتبع التعليمات التالية:

أوجد جميع أضالع األشكال الرباعية باستخدام املسطرة ثم سجلها.	 

اكتب الوحدات.	 

إرشادات اجلزء 2: اختر شكلني وقم مبا يلي:

قم بقياس وقص قطعة من اخليط تتطابق مع احمليط الكلي للشكل.	 

ضع قطعة اخليط حول الشكل للتحقق من القياس. يجب أن تتطابق متاًما مع الشكل.	 

الدرس 41: التطبيق

احمليط: 

احمليط: 



الصف الثالث االبتدائي 120

احمليط: 

احمليط: 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن محيط األشكال. فّكر في كيفية إيجاد محيط األشكال. وملاذا يعتبر احمليط قياًسا خطًيا؟ اكتب أفكارك.

الدرس 41: كراس الرياضيات





تعريفي للشكل املضلع:
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اإلرشادات: انظر إلى األشكال باألسفل. ارسم دائرة حول األشكال املضلعة واشطب األشكال غير املضلعة.

الدرس 42: اربط

احمليط: 
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املضلع 1: 

املضلع 2: 

اإلرشادات: 

1. اختر مضلعني من صفحة "اربط" وقصهما بعناية.

2. ألصق الشكلني باألسفل.

3. اكتب اسم كل مضلع.

4. قم بقياس وتسجيل طول كل ضلع من أضالع املضلع 1، وتأكد من كتابة وحدة القياس.

5. أوجد محيط املضلع 1، واكتبه في اجلدول في الصفحة التالية.

6. كرر اخلطوتني 4 و 5 للمضلع 2.

7. أوجد الفرق بني محيط املضلعني. وضح طريقة حّلك.

الدرس 42: التطبيق



احمليطاملضلع

املضلع 1

املضلع 2
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ما الفرق بني محيط املضلعني؟ وضح طريقة حلّك.
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اإلرشادات: استخدم األشكال الهندسية  التي أمامك  واتبع اخلطوات التالية.

الدرس 43: التطبيق



،،،

خماسي األضالع

طول الضلع بالسنتيمتر )سم(األضالع

1

2

3

4

5

احمليط

شبه املنحرف

طول الضلع بالسنتيمتر )سم(األضالع

1

2

3

4

احمليط
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خماسي األضالع: 

شبه املنحرف: 

املربع: 

املثلث: 

اخلطوة 1: انظر إلى خماسي األضالع، وشبه املنحرف، واملربع، واملثلث. قّدر محيط كل شكل منهم، واكتب تقديراتك باألسفل.

ل  اخلطوة 3: قم بقياس طول األضالع لكل شكل وسّجل القياسات في اجلداول باألسفل. ثم اجمع أطوال األضالع مًعا حلساب محيط كل شكل. سجِّ
إجابتك في اجلداول.

اخلطوة 2: اكتب أسماء األشكال بالترتيب حسب تقدير محيطها من األصغر لألكبر.



،،،

املربع

طول الضلع بالسنتيمتر )سم(األضالع

1

2

3

4

احمليط

املثلث

طول الضلع بالسنتيمتر )سم(األضالع

1

2

3

احمليط
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اخلطوة 4: اكتب أسماء األشكال بالترتيب حسب محيطها الفعلي من األصغر لألكبر.
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اإلرشادات: اعمل مع زميلك املجاور لك على حل مسائل احمليط واملساحة. سيعطيك معلمك إرشادات إضافية.

الدرس 44: التطبيق

حظيرة املاعز

حظيرة الدجاج

 متًرا �احمليط

 متًرا �احمليط

4 أمتار

5 أمتار

4 أمتار

5 أمتار

تار
 أم

3
تار

 أم
3

3 أمتار

3 أمتار
 متًرا مربًعا�املساحة

 متًرا مربًعا �املساحة

احلل

احلل
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املزيد من التدريب:

الدرس 44: تابع التطبيق

حظيرة ماعز 
جديدة

حظيرة املاشية

 متًرا �احمليط

 متًرا �احمليط

7 أمتار

9 أمتار

7 أمتار

9 أمتار

تار
 أم

4
تار

 أم
3

4 أمتار

3 أمتار

 متًرا مربًعا       �املساحة

 متًرا مربًعا       �املساحة

احلل

احلل
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حظيرة البط

حظيرة اخلراف 

 متًرا �احمليط

 متًرا �احمليط

5 أمتار

10 أمتار

5 أمتار

10 أمتار
تار

 أم
4

تار
 أم

3

3 أمتار

 متًرا مربًعا       �املساحة

 متًرا مربًعا       �املساحة

احلل

احلل

التحدي:

1. ما طول السياج الذي ستحتاجه إلحاطة كل هذه احلظائر؟

2. ما عدد األمتار املربعة التي ستحصل عليها احليوانات إذا جمعت مساحات كل احلظائر؟
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اإلرشادات: كيف تشرح الفرق بني احمليط واملساحة لزميلك في الصف الثاني االبتدائي؟ اكتب شرحك. استخدم األعداد، والصور، 
والكلمات لشرح االختالف.

الدرس 44: كراس الرياضيات
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اإلرشادات:الحظ املساحة املطلوبة لكل نوع من أنواع احليوانات باألسفل. ثم حدد أي حظيرة سيستخدمها كل نوع من أنواع 
احليوانات. اكتب مساحة كل حظيرة واسم احليوان الذي تناسبه احلظيرة. قد تكون بعض احلظائر مناسبة ألكثر من حيوان واحد.

الدرس 45: التطبيق

مساحة حظيرة املاعز < 30 متًرا مربًعا

مساحة حظيرة املاشية < 39 متًرا مربًعا

مساحة حظيرة الدجاج > 20 متًرا مربًعا

مساحة حظيرة األغنام > 30 متًرا مربًعا ولكن < 24 متًرا مربًعا

احلظيرة رقم 1

احليوان الذي تناسبه احلظيرة: 

6 أمتار

تار
 أم

 متًرا مربًعا       �املساحة6

حظائر احليوانات
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احلظيرة رقم 2

احلظيرة رقم 3

احلظيرة رقم 4

احلظيرة رقم 5

احليوان الذي تناسبه احلظيرة: 

احليوان الذي تناسبه احلظيرة: 

احليوان الذي تناسبه احلظيرة: 

احليوان الذي تناسبه احلظيرة: 

6 أمتار

5 أمتار

8 أمتار

7 أمتار

تار
 أم

3
تار

 أم
5

تار
 أم

5
تار

 أم
5

 متًرا مربًعا       �املساحة

 متًرا مربًعا       �املساحة

 متًرا مربًعا       �املساحة

متًرا مربًعا       �املساحة
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التحدي:

ارسم حظيرة مختلفة لكل حيوان من احليوانات السابقة، وتأكد من كتابة أبعاد احلظائر.
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اإلرشادات: قال أحد األصدقاء إن مساحة املربع املوضح باألسفل تساوي 8 وحدات مربعة. هل تتفق معه أم ال؟ وضح رأيك مستخدًما 
الصور أو األعداد أو الكلمات. 

4

4

الدرس 46: اربط
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وضح طريقة احلل هنا:

وضح طريقة احلل هنا:

.1

.2

اإلرشادات: اختر مسألتني من املسائل باألسفل لتوضيح االستراتيجيات اخلاصة بإيجاد مساحة املستطيالت. لكل مسألة، اعرض طريقتنيطريقتني 
إليجاد املساحة. اشرح أفكارك باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات. تذكر أن تكتب أبعاد املصفوفات التي ترسمها والوحدات امُلستخدمة.

الدرس 46: التطبيق

3 وحدات

6 وحدات
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وضح طريقة احلل هنا:

3. قم بقياس أضالع  هذا الشكل باستخدام مسطرة واكتب األطوال بالسنتيمتر )سم(. 
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أجب عن السؤالني التاليني:

الدرس 46: تابع التطبيق

1. ما أفضل استراتيجية إليجاد املساحة بالنسبة لك؟ وملاذا؟

2. ما االستراتيجية األكثر صعوبة بالنسبة لك اآلن إليجاد املساحة؟ وملاذا؟
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اإلرشادات: استخدم عناصر العّد حلل مسائل القسمة باألسفل. ولكل مسألة، ارسم صورة لتوضيح حلك.

الدرس 47: اربط

 � 6 ÷ 36 )1

 � 3 ÷ 21 )2

 � 12 ÷ 48 )3



24
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دعا وليد أصدقاءه للعب بألعاب لوحية. وكان لديه 24 طاولة مربعة صغيرة يريد ترتيبها لصنع طاولة أكبر مستطيلة.

الدرس 47: التطبيق

إرشادات اجلزء 1: في مربعات الشبكة باألسفل، ارسم أكبر عدد ممكن من اجلداول املستطيلة. اكتب العرض والطول، ثم اكتب مسألة إليجاد املساحة 
ومسألة أخرى إليجاد احمليط. كما في املثال املوضح.

24

11

املساحة: 24 × 1 � 24 وحدة مربعة
احمليط: 1 + 1 + 24 + 24 � 50 وحدة
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العرض 
1)وحدات خطية(

الطول 
24)وحدات خطية(

احمليط 
50)وحدات خطية(

املساحة 
24)وحدات مربعة(

إرشادات اجلزء 2: سّجل في اجلدول باألسفل األبعاد واحمليط واملساحة لكل الطاوالت املستطيلة التي رسمتها. 

التحدي:

اإلرشادات: ما ترتيب الطاوالت الذي تفضله للعب األلعاب اللوحية مع األصدقاء؟ وما السبب في ذلك في رأيك؟ اكتب إجابتك. مستخدًما الصور أو 
األعداد أو الكلمات.
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هل املستطيالن اللذان لهما نفس املساحة يكون لهما دائما نفس احمليط؟

اإلرشادات: أكمل اخلطوات التالية.

1. استخدم املسطرة لرسم مستطيلني مختلفني مبساحة 6 سم مربع. 

2. اكتب أطوال أضالع كل مستطيل مع ذكر وحدات القياس.

3. احسب محيط كل مستطيل.

4. قارن بني احمليطني واشرح مالحظاتك باستخدام الكلمات أو األعداد. 

الدرس 48: اربط
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اإلرشادات: أكمل اخلطوات التالية.

1. استخدم املسطرة لرسم مستطيلني مختلفني مبحيط 20 سم. 

2. اكتب أطوال أضالع كل مستطيل مع ذكر وحدات القياس.

3. احسب مساحة كل مستطيل.

4. قارن بني املساحتني واشرح مالحظاتك باستخدام الكلمات أو األعداد. 

الدرس 48: التطبيق

التحدي: 

هل ميكنك رسم نوع مختلف من املضلعات مبحيط 20 سم؟ )ليس عليك إيجاد املساحة(. استخدم املسطرة لرسم أكبر عدد ممكن من املضلعات 
باألسفل. 
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مساحة ومحيط األشكال. اشرح االستراتيجية التي استخدمتها حلل مسألة التطبيق لدرس اليوم. ميكنك 
استخدام الصور أو األعداد أو الكلمات.

الدرس 48: كراس الرياضيات
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اإلرشادات: استخدم عناصر العّد حلل مسائل القسمة باألسفل. ارسم صورة لكل مسألة لتوضيح حلك.

الدرس 49: اربط

 � 3 ÷ 27 )1

 � 11 ÷ 44 )2

 � 9 ÷ 36 )3
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إرشادات اجلزء 1: حل املسائل الكالمية التالية، مع إنشاء رسمة وكتابة مسألة حسابية لكل مسألة. تأكد من كتابة األبعاد والوحدات امُلستخدمة 
عند اإلجابة. 

الدرس 49: التطبيق

1. تخيط شيماء حواف بطانية أطفال مربعة. يبلغ طول البطانية 45 سنتيمتًرا )سم( وعرضها 45 سنتيمتًرا )سم(. فكم سيكون طول احلواف؟ 

2. يبني فاروق فناًء. ويريد أن يبلغ طول الفناء 7 بالطات وعرضه 6 بالطات. فما عدد البالطات التي سيستخدمها في بناء الفناء؟ 
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3. تريد أمنية أن تضع إطاًرا خشبًيا حول نافذتها. ويبلغ طول النافذة 4 أمتار وعرضها متًرا واحًدا. فما طول اخلشب الذي حتتاجه أمنية 
لإلطار؟ 

4. يقيم مزارع سياًجا حول حديقته. فإذا كان طول احلديقة يبلغ 8 أمتار وعرضها 3 أمتار، فما طول السياج الذي يحتاج لشرائه؟ 

5. يبلغ طول سجادة 3 أمتار وعرضها مترين. فما مساحة السجادة؟ 
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إرشادات اجلزء 2: اكتب مسألتني كالميتني من تأليفك، واحدة تكون عن احمليط والثانية عن املساحة. 

مسألتي الكالمية عن احمليط

مسألتي الكالمية عن املساحة
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اإلرشادات: ارسم خطوًطا مُتثل مجموعات من 10 ملساعدتك في حل املسائل التالية.

الدرس 50: التطبيق

� 70 × 3

� 40 × 8

� 90 × 6
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� 10 × 10

� 20 × 8

� 40 × 7
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� 50 × 3

� 40 × 4

التحدي:

فكر في األمناط التي الحظتها عند حل مسائل التطبيق. كيف ميكنك استخدام ما تعرفه ملساعدتك في ضرب 18 × 10؟ اشرح أفكارك بالكلمات أو 
الصور أو األعداد. 
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اإلرشادات: أجب عن السؤال التالي، واشرح طريقة حلك.

الدرس 50: كراس الرياضيات

بناًء على ما تعرفه عن مضاعفات العدد 10، ماذا تتوقع أن يحدث عندما تضرب عدًدا في أحد مضاعفات العدد 100، مثل 2 × 300 أو 4 × 500؟
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اإلرشادات: يوجد 8 صفوف من الكراسي في قاعة كبيرة. في كل صف 50 كرسًيا. يعتقد ُعمر أن مجموع عدد الكراسي هو 450 كرسًيا. فهل 
هذا صحيح؟ ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.   

الدرس 51: اربط



الصف الثالث االبتدائي 156

اإلرشادات: حل املسائل التالية. قّسم مضاعفات العدد 10 إلى العدد 10 مضروًبا في العامل اآلخر. على سبيل املثال، ينقسم العدد 40 إلى 
العاملني 10 و4.

الدرس 51: التطبيق

مثال:

40   x 8

320 = 10  x )4  x 8(

90  x 380  x 4

20  x 930  x 6

50  x 830  x 7

70  x 640  x 5

التحدي: اشترى مالك علبة بطاقات. داخل العلبة، توجد 6 علب أصغر، وفي كل علبة صغيرة توجد 6 مجموعات في كل منها 10 بطاقات. إليجاد العدد 
اإلجمالي من البطاقات التي اشتراها مالك، كتب مالك املسألة التالية: x 6  60 = 360. فهل هذا صحيح؟ اشرح كيف عرفت ذلك.

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=

(x)x10=
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الضرب في أحد مضاعفات العدد 10. اشرح األمناط التي الحظتها عند ضرب رقٍم واحٍد في أحد مضاعفات 
العدد 10. ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 51: كراس الرياضيات
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املجموعة 1: استراتيجية خدعة األصابع

بعد أن تتدرب على هذه االستراتيجية، ارسم مثااًل باألسفل واستخدم الكلمات لشرح كيفية إجراء هذا املثال. 

الدرس 52: التطبيق

التحدي: ملاذا تعتقد أن هذه االستراتيجية ناجحة؟
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املجموعة 2: استراتيجية جدول الضرب

اإلرشادات: اكتب قائمة جدول الضرب في 9 بالترتيب كما في املثال. ثم اكتب ما تالحظه بشأن أي أمناط حتت اجلدول.

الدرس 52: التطبيق

= 1  x 99

= 2  x 918

= 3  x 9

التحدي: ما النمط اآلخر الذي تالحظه عندما جتمع رقم اآلحاد ورقم العشرات لكل حاصل ضرب )على سبيل املثال، 0 + 9 و1 + 8(؟

ِصف األمناط التي تالحظها. وتأكد من النظر إلى عوامل الضرب وحاصل الضرب.
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املجموعة 3: استراتيجية مخطط 120

اإلرشادات: ظّلل جميع مضاعفات العدد 9، واكتب األمناط التي تالحظها بجوار اجلدول.

الدرس 52: التطبيق

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ِصف األمناط التي تالحظها.

التحدي: اكتب جميع مسائل الضرب باألسفل. وانظر إن كان بإمكانك إيجاد حواصل ضرب غير التي لّونتها في مخطط 120.
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املجموعة 4: استراتيجية حقائق الضرب في 10

اإلرشادات: ميكنك استخدام ما تعرفه عن الضرب في العدد 10 للضرب في العدد 9 بسرعة. الحظ املثال التالي، ثم ُحّل كل مسألة وناقشها 
مع مجموعتك.

الدرس 52: التطبيق

6666666666

6  x 9

 أواًل، ارسم منوذًجا ملسألة الضرب x 10  6، ثم اشطب مجموعة واحدة من مجموعات العدد 6. توجد اآلن 9 مجموعات للعدد 6. 

60 = 6  x 10

5  x 9

7  x 9

3  x 9

6 – 60=

 5  x 10=

  7  x 10=

 3  x 10=

6  x 9 إًذا=

 5  x 9 إًذا=

  7  x 9 إًذا=

3  x 9 إًذا=
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2  x 9

8  x 9

9  x 9

 2  x 10=

  8  x 10=

 9  x 10=

2  x 9 إًذا=

  8  x 9 إًذا=

9  x 9 إًذا=

التحدي: قال لي أحد التالميذ إن x 9  8 = 70. وقال إنه يعرف أن x 10  8 = 80، وبالتالي فإن x 9  8 = 70 ألنه طرح 10 من 80. فهل حله صحيح؟ 
وّضح رأيك.
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اإلرشادات: عندما يعطي املعلم اإلشارة، ُحّل أكبر عدد ممكن من املسائل خالل دقيقتني. واستخدم االستراتيجية التي تعّلمتها في الدرس 52.

الدرس 53: اربط

9x2=4x9=9x1=

1x9=9x0=6x9=

3x9=9x5=9x0=

9x5=9x8=2x9=

9x8=9x6=4x9=

9x0=9x10=9x2=

9x4=9x2=9x10=

9x7=9x9=8x9=

9x6=1x9=9x3=

10x9=9x7=9x0=

عدد املسائل التي أجبت عنها بشكل صحيح:

عدد املسائل التي لم جتب عنها بشكل صحيح: 

عدد املسائل التي لم حتلها: 

ضع عالمة صح أمام الطريقة التي استخدمتها أكثر اليوم. 

 استراتيجية خدعة األصابع

 استراتيجية قائمة مسائل الضرب

 استراتيجية مخطط 120

 استراتيجية حقائق الضرب في 10

 طرق أخرى

هل تعتقد أن هذه االستراتيجية كانت مفيدة لك؟ لَم أو لَم ال؟
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الدرس 53: التطبيق

7x2=3x9=10+1=

4x8=2x10=0+4=

1+9=9x9=6+5=

10x0=5x10=6+2=

3+9=6+5=0+10=

3x3=5x10=5+5=

9x6=6+6=2x6=

5x8=2x3=4+4=

10x8=2x10=0+4=

0x8=9x10=10+4=

6x0=4x3=2x3=

1x1=6+1=8x8=

2x4=4x2=3+10=

2+9=0+10=1x2=

1x7=9+9=8x0=

6x1=9x6=9x0=

3+9=3+3=7+3=

8+9=9+6=6x7=

3+9=9+10=6x0=

2x5=1+10=4x2=
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اإلرشادات: اكتب االستراتيجيات التي استخدمتها اليوم. وإذا لم تكن تعرف أي استراتيجية ألٍي من خانات اجلدول، فاتركها فارغة.

استراتيجيات الضرباستراتيجيات اجلمع 

0 +0 x

1 +1 x

 2 + 2 x

3 +3 x

4 +4 x

5 +5 x

6 +6 x

 7 + 7 x

 8 +8 x

9 +9 x

 10 + 10 x

عدد املسائل احمللولة: 

هل استخدمت أي استراتيجيات أخرى؟
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اإلرشادات: ُحّل املسألة التالية مع زميلك.

الدرس 54: التطبيق

قالت جميلة إنه مبا أن الرقم 9 هو الرقم األكبر قيمًة، فإن العدد 999 أكبر من العدد 1000. هل تتفق معها أم ال؟ وملاذا؟

اللغز 1:

يحتوي هذا العدد على: 5 آالف و7 مئات و6 عشرات و4 آحاد. فما هذا العدد؟

اللغز 3:

اكتب العدد التالي بالصيغة الرمزية. وانتبه إلى القيمة املكانية.

= 2 + 300 + 40 + 50000 + 6000

اللغز 2:

يحتوي هذا العدد على: 12 مائة و15 عشرة و6 آحاد. فما هذا العدد؟

اللغز 4:

اكتب العدد التالي بالصيغة املمتدة.

 = 3509

اإلرشادات: ُحّل بقية هذه املسائل مبفردك.



،،،

،،،،،،
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اللغز 5:

رّتبت رضوى األعداد التالية من األصغر إلى األكبر. ما اخلطأ الذي وقعت فيه؟ 

اللغز 6:

قارنت سارة العددين التاليني. فما اخلطأ الذي وقعت فيه؟

اللغز 7:

رّتب األعداد التالية من األصغر إلى األكبر. 50 ، 5 ، 500 ، 5000 ، 1 ، 10000 ، 500000

أعد ترتيب األعداد بطريقة صحيحة:  

التحدي:

اكتب مبفردك لغًزا واحًدا على األقل عن القيمة املكانية لعدد يحتوي على األقل على 4 عشرات آالف.

5210    5102    5201      5021

13407 < 13470
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اإلرشادات: ُحّل مسائل اجلمع التالية باستخدام استراتيجية ميكنك استخدامها بكفاءة. وعندما تنتهي، اختر مسألتني وحتقق من 
إجابتك باستخدام استراتيجية جمع مختلفة. أعد كتابة املسألتني في اجلدول بالصفحة التالية، واشرح طريقة حّلك باستخدام 

االستراتيجية اجلديدة.

الدرس 55: التطبيق

حاصل اجلمعاحللاملسألة

184 + 97

201 + 483

262 + 823

233 + 677

337 + 865
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التحقق باستخدام استراتيجية جديدة

حاصل اجلمعاحللاملسألة

التحدي:  

1. اختر إحدى املسائل السابقة، واكتب مسألة كالمية باستخدام تلك األعداد املذكورة فيها. 

2. اختر أربعة من حواصل اجلمع وأوجد مجموع تلك األعداد األربعة.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن استراتيجيات اجلمع. ملاذا يجب تعّلم استراتيجيات مختلفة حلل مسائل اجلمع؟ اكتب أفكارك واستخدم 
أمثلًة لدعم إجابتك.

الدرس 55: كراس الرياضيات
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حسبْت أمينة املكتبة عدد الكتب التي استعارها التالميذ من املكتبة في شهر سبتمبر. يوضح اجلدول التالي البيانات التي جمعتها. 
أخبرت املدير أن التالميذ من صّفني دراسيني مجتمعني استعاروا 600 كتاب تقريًبا.  

قّدر أمير أن هذين الصّفني هما الثالث واخلامس االبتدائي. أنت لم توافق على ذلك، وقلَت إنهما صّفان مختلفان. ما الصّفان اللذان 
تقّدر أنهما قرآ 600 كتاب تقريًبا؟ اشرح في مكان احلل حتت اجلدول.

الدرس 56: اربط

موافق أم غير موافق؟ 

عدد الكتب املستعارةالصف

435الصف األول االبتدائي

308الصف الثاني االبتدائي

288الصف الثالث االبتدائي

201الصف الرابع االبتدائي

247الصف اخلامس االبتدائي
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اإلرشادات: ُحّل املسائل التالية باستخدام االستراتيجية التي تناسبك وتناسب زميلك. واشرحا طريقة حّلكما وأفكاركما. تذّكرا أن تكتبا اسميكما 
بجوار إجابات كٍل منكما. وعندما تنتهيان، ضعا جنمة بجوار املسألة األصعب.

الدرس 56: التطبيق

جدول البيانات 1: يوضح اجلدول التالي عدد التالميذ في كل صف في مدرسة كبيرة في القاهرة. استخدم هذه املعلومات لإلجابة عن األسئلة 
التالية.

عدد التالميذالصف

272الصف األول االبتدائي
356الصف الثاني االبتدائي
529الصف الثالث االبتدائي
487الصف الرابع االبتدائي

األسئلة:

ما عدد التالميذ في الصفني األول والرابع االبتدائي مًعا؟

ما عدد التالميذ في الصفني الثالث والرابع االبتدائي مًعا؟ 

قال فريد إن عدد التالميذ في الصفني األول والثالث أكبر من عددهم في الصفني الثاني والرابع. فهل تتفق معه أم ال؟ وما الذي يثبت صحة 
إجابتك.
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الطول التقريبي بالكيلومتر )كم(*النهر
 6650 كم تقريًبانهر النيل

6400 كم تقريًبانهر األمازون
3775 كم تقريًبانهر املسيسيبي

2800 كم تقريًبانهر الفرات
األسئلة:

إذا مددَت نهري املسيسيبي واألمازون على خط مستقيم واحد، فما عدد الكيلومترات )كم( التي سيغطيانها مًعا؟

ف باملركب على طول نهري الفرات والنيل، فما املسافة التي ستجّدفها بالكيلومتر )كم(؟ وإذا أردَت أن جُتدِّ

جدول البيانات 2: يوضح اجلدول التالي طول بعض أطول أنهار العالم. استخدم املعلومات لإلجابة عن األسئلة التالية.

وإذا أردَت إنشاء طريق على طول نهري املسيسيبي والفرات، فكم سيكون طول هذا الطريق؟

Encyclopedia Britannica :صدر
*امل

التحدي: استخدم جدول طول أنهار العالم لتحديد عدد الكيلومترات )كم( التي ستقطعها إذا قررت اإلبحار على طول األنهار األربعة بالكامل.
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اإلرشادات: ُحّل كل مسألة طرح باستخدام أي استراتيجية تختارها. ثم اكتب مسألة جمع للتحقق من إجابتك. املسألة األولى عبارة عن 
مثال.

الدرس 57: التطبيق

مسألة اجلمع للتحققمسألة الطرح

مثال: 

222 = 350 - 572

احلل:
خط األعداد

صورة القيمة املكانية

مثال: 

572 = 350 + 222

500 = 300 + 200

72 = 50 + 22

572 = 72 + 500

= 450 - 780 .1

احلل: 

 = 610 - 925 .2

احلل:

100- 100- 100-50-

222 272 372 472 572
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مسألة اجلمع للتحققمسألة الطرح

= 1225 - 2550 .3

احلل:

= 1500 - 3000 .4

احلل:

= 3315 - 5548 .5

احلل:

= 1255 - 1759 .6

احلل:
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التحدي:

1. اختر إحدى املسائل السابقة، ثم اكتب مسألة كالمية باستخدام تلك األعداد املذكورة فيها.

2. اختر ناجت الطرح األكبر من املسائل السابقة، واطرح منه ناجت الطرح األصغر.



177الصف الثالث االبتدائي

يربي السيد/ محمود دجاًجا. وخالل العامني السابقني، وضع دجاج مزرعته 5350 بيضة. منها 2120 بيضة في العام املاضي. فما عدد البيض 
في العام قبل املاضي؟

ضع دائرة حول املسألة التي متثل طريقة احلل. هل ستستخدم اجلمع أم الطرح؟

الدرس 58: اربط

 2120+=       5350  5350–2120=

5120 = 3000 + 2120

5320 = 200 + 5120

5350 = 30 + 5320

3350 = 2000 - 5350

3250 = 100 - 3350

3230 = 20 - 3250

3230 بيضة3230 بيضة

أو 
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اإلرشادات: اقرأ كل مسألة كالمية وحّدد استراتيجية حللها. ووّضح حّلك حتت كل مسألة. ميكن أن حُتّل بعض املسائل بأكثر من خطوة 
واحدة. لذلك، اقرأ بانتباه.

مثال: 

يربي السيد/ محمود اخلراف أيًضا. وفي أحد األيام، أخذ 235 خروًفا لترعى في إحدى احلقول. و أحضر جاره خرافه أيًضا لترعى في 
احلقل نفسه. واآلن، يوجد إجمالي 680 خروًفا في احلقل. فما عدد اخلراف التي أحضرها اجلار إلى احلقل؟

الدرس 58: التطبيق

1. مكتبة تتسع لعدد 2475 كتاًبا، منها 137 كتاًبا مفقوًدا ومت استعارة 525 كتاًبا. فما عدد الكتب املوجودة في املكتبة اآلن؟

2. مت تسليم ثالثة صناديق مليئة بالكتب إلى املكتبة. فإذا كان كل صندوق مملوًءا بـ 215 كتاًبا، فما عدد الكتب التي ُسلِّمت؟

3. أخرجت أمينة املكتبة بعض الكتب اجلديدة من الصناديق بحيث تبقى في هذه الصناديق اآلن 510 كتاًبا. فما عدد الكتب التي أخرجتها أمينة 
املكتبة من الصناديق؟

تدريب:
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4.  تّدخر عائلة أمير املال لشراء تليفزيون جديد. سعر التليفزيون 4590 جنيًها. وقد ادخرت العائلة 2410 جنيهات حتى اآلن. فما املبلغ اإلضافي 
الذي يحتاجونه حتى يصبح بإمكانهم شراء التليفزيون؟ 

5. انتقل عمر إلى املدينة منذ وقت قريب. ووجد شّقة لإليجار مببلغ 3340 جنيًها في الشهر. ستكلّفه الكهرباء والغاز 692 جنيًها في الشهر. 
فكم ستبلغ تكلفة املعيشة كل شهر؟

6. إذا توّفر لدى عمر مبلغ 5000 جنيه لينفقه كل شهر، فما املبلغ الذي سيتبقى معه بعد أن يسدد تكاليف اإليجار والكهرباء والغاز؟
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12345

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن استراتيجيات اجلمع والطرح، وجمع األعداد الكبيرة وطرحها. ثم ضْع دائرة حول الرقم الذي يصف على 
النحو األفضل مستوى مهارتك في حل مسائل اجلمع والطرح التي تضم أعداًدا كبيرًة في هذا الوقت من العام.

الدرس 58: كراس الرياضيات

1 = جمع األعداد الكبيرة وطرحها ال يزال عملية صعبة بالنسبة لي.

5 = لدي مهارة فائقة في حل مسائل اجلمع والطرح التي تضم أعداًدا كبيرة.

اشرح سبب وضعك دائرة حول الرقم الذي اخترته، واشرح رأيك بهذه االستراتيجيات. حّدد اجلوانب التي تتقنها واجلوانب التي تعتقد أنك ما زلت 
بحاجة للمساعدة فيها.
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اإلرشادات: قص الصور التالية ثم صنف في أي منها ميكن استخدام املليلتر )ملل( أو اللتر )ل( لقياس حجم السائل بها. وقارن اجابتك 
ونقاط اختالفك مع زميلك.

الدرس 59: التطبيق

ملعقة من الدواءاملياه الغازية في العبوةالوقود في السيارة

الشامبو في العبوةاملاء في الزجاجةمنظف األطباق

املاء في بانيو االستحمامالعصير في العلبة
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لتر )ل(مليلتر )ملل(



١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
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اإلرشادات: متّثل الصورة التالية أسطوانة مدّرجة. اكتب مالحظاتك في اجلدول باألسفل. واشرح ما تالحظه، وما تذّكرك به األسطوانة 
املدّرجة، إضافًة إلى تساؤالتك.

الدرس 60: اربط

تساؤالتيما ُتذّكرني بهما أالحظه
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اإلرشادات: اقرأ بصوٍت عاٍل قياس حجم السوائل )أو قياس السعة ( في كل وعاء. ثم اكتب اسم الوعاء )مثاًل، عبوة شامبو كبيرة(، وارسم 
صورة كبيرة له، واكتب سعته في اجلدول باألسفل. تأكد من كتابة اسم كل وحدة قياس.

الدرس 60: التطبيق

السعةالصورةالوعاء
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السعةالصورةالوعاء
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن السعة. وتخّيل أنك سُتعّلم زمياًل من الصف الثاني االبتدائي كل شيء تعرفه عن السعة.

اكتب ما تعرفه عن السعة: ما هي السعة؟ وكيف يتم إيجادها؟ وما وحدات قياسها؟ وكيف نقارن بني وحدات قياسها؟ واكتب ما تعرفه عن 
األوعية التي َتستخدم قياسات السعة، وأي معلومات أخرى مشابهة. ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 60: كراس الرياضيات





  

موارد التلميذ  
 

 





مسطرة سنتيمترية )سم(

موارد التلميذ

١
٠

٢
٤

٣
٥

٧
٦

٨
١٠
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٢٠
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٢٩
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مسطرة سنتيمترية )سم( ومليمترية )مم(

١
٠

٢
٤

٣
٥

٧
٦

٨
١٠

٩
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١٢
١٣

١٥
١٤

١٦
١٨

١٧
١٩

٢٠
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٢٢
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٢٧
٢٦

٢٨
٣٠

٢٩
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مناذج القرص الدوار  
 
 
  

 

١

١
٢

٢

٣

٣

٤
٤

٥
٦



شبكة مكعب أعداد أو نرد من ٦ أوجه  
 

 

 



ساعة ذات عقارب - كبيرة
 

 
 
 
 

الساعات    الدقائق
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١٠
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٨
٧ ٦ ٥
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٣
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١٠

٩
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١٢١١
١٠

٩
٨

٧ ٦ ٥
٤
٣

٢
١ الساعات

الساعات

الدقائق

الدقائق

منوذج لساعة ذات عقارب - صغيرة



بطاقات لعبة ترتيب الكراسي  
 

١٢ ٨  ١٤ ١٣  ١٥  

١٨  ١٩  ٢١  ٢٥ ٢٤ 

٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

٤٨ ٣٦ ٣٥ ٣٣ ٣٢ 

١٢ ٨  ١٤ ١٣  ١٥  

١٨  ١٩  ٢١  ٢٥ ٢٤ 

٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

٤٨ ٣٦ ٣٥ ٣٣ ٣٢ 
 



   
 

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 

لوحة لعبة خانات املصفوفة



 
 

 

     
 
 
 

                                                                       
 

    
 

                       
 

                              
 
 

               
 
 
 
 

 

بطاقة مصفوفة النجوم ١

بطاقات املصفوفة

كم عدد النجوم في هذه الصفحة?



 بطاقــة مصفوفــة النجوم ٢ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

عدد الصفوف: ___________  
 

 عدد النجوم في كل صف: ____________
 

كم عدد النجوم في هذه الصفحة? _____________  
  



بطاقــة مصفوفة التفاح  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  بطاقة مصفوفة العلب
 
 
 



شبكة املصفوفة  
 

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

             

             

             

             

             

             

             



أدوات تمثیل نظام العد العشري - للتلمیذ   
  

        

        

         
 
 

              
  

قص ملربعات) العشرات اآلحاد (تُـ  



           
 

      
 

      



  أدوات متثيل نظام العد العشري - للمعلم 
 

مربعات كبيرة = ١٠٠
األعمدة = ١٠

قص بعض األعمدة ملربعات صغيرة إلنشاء وحدة آحاد واحدة

 
 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
  



 
 



 
 



 



أكثر أم أقل من ١٠٠٠?  
 

  ثمار التمر

 



 عــدد احلبــوب فــي ١ كيلوجــرام من األرز
 

 

 



 متســابقون في سباق

  
 

 



   بطاقات مسائل الضرب - ١
 

 
 = ٥ x ١ 

 

 
 = ٥ x ١ 

 
 

 = ٩ x ٢ 
 

 
 = ٩ x ٢ 

 
 

 = ٦ x ٥ 
 

 
 = ٦ x ٥ 

 
 

 = ٦ x ٤ 
 

 
 = ٦ x ٤ 

 
 

 = ٣ x ٦ 
 

 
 = ٣ x ٦ 

 
 

 = ٧ x ١٠ 
 

 
 = ٧ x ١٠ 

 
 

 = ٨ x ٩ 
 

 
 = ٨ x ٩ 

 
 

 = ٧ x ٦ 
 

 
 = ٧ x ٦ 

 



 
٧  x٦  = 

 
 

٨ x ٥ =  
 
 

٥ x ٥ =  
 
 
 x ٤٨ =  
 
 
 x ٦٢ =  
 
 

 x ١٠٣ =  
 

 
٨ =  ١ x 

 
 

٢ x ٣ =  
 

 

 
٧  x٦  = 

 
 

٨ x ٥ =  
 
 

٥ x ٥ =  
 
 
 x ٤٨ =  
 
 
 x ٦٢ =  
 
 

 x ١٠٣ =  
 

 
٨ =  ١ x 

 
 

٢ x ٣ =  
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



بطاقات األعداد ١-١٠  

١  
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١٠  
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بطاقات األعداد ٠-١٢
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شبكة قياس ٢ سم
ا) (٤ مجموعات من ٤٠ مربعًـ



        

        

        

        

        

 
        

        

        

        

        

 
 



  
مربعات املساحة واحمليط



 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٤

اإلرشادات: استخدم مخطط ١٢٠ إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٤      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x  ٤

____ = ____ x  ٤
____ = ____ x  ٤
____ = ____ x  ٤

____ = ____ x  ٤
____ = ____ x  ٤

____  =   ٣    x  ٤

____  =     ٤    x  ٤
____ = ____ x  ٤
____ = ____ x  ٤

١     =     ٤    x  ٤
٢     =     ٤    x  ٤

١  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  

١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٠  

٣١  ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢  

         

٥١

 

٥٢

 

٥٤ ٥٣

 

٥٦ ٥٥

 

٥٧

 

٥٨

 

٥٩

 

٦٠

 

          

٧١

 

٧٢

 

٧٣

 

٧٤  ٧٥

 

٧٦

 

٧٧

 

٧٨

 

٧٩

 

٨٠

 

٩١  ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ٩٢  

 

١١١  ١١٢  ١١٣  ١١٤  ١١٥  ١١٦  ١١٧  ١١٨  ١١٩  ١٢٠  

١٠١  ١٠٢  ١٠٣  ١٠٤  ١٠٥  ١٠٦  ١٠٧  ١٠٨  ١٠٩  ١١٠  

٢١  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  

٨١  ٨٤ ٨٣ ٨٢  ٨٧ ٨٦ ٨٥  ٨٨  ٩٠ ٨٩  

٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧  ٤٨ ٤٩ ٥٠

٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠



 
 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

31  32 33 34 35 36 37 38 39 40  

         

51

 

52

 

53 54

 

55 56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

          

71

 

72

 

73

 

74  75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

91  92 93 94 95 96 97 98 99 100  

 

 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٦

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٦      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6
____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

____  =   3    x 6

____  =     4    x 6
____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

6     =     1    x  6
12     =     2    x 6

111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  

101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

21  22 23 24 25 26 27 28 29 30  

81  82 83 84  85 86 87  88  89 90  

41 42 43 44 45 46 47  48 49 50

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70



 
 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

31  32 33 34 35 36 37 38 39 40  

         

51
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59

 

60

 

          

71

 

72

 

73

 

74  75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

91  92 93 94 95 96 97 98 99 100  

 

 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٦

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٦      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6
____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

____  =   3    x 6

____  =     4    x 6
____ = ____ x 6
____ = ____ x 6

6     =     1    x  6
12     =     2    x 6

111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  

101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

21  22 23 24 25 26 27 28 29 30  

81  82 83 84  85 86 87  88  89 90  

41 42 43 44 45 46 47  48 49 50

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٧

اإلرشادات: استخدم مخطط ١٢٠ إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٧      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x ٧

____ = ____ x ٧
____ = ____ x ٧
____ = ____ x ٧

____ = ____ x ٧
____ = ____ x ٧

____  =   ٣    x ٧

____  =     ٤    x ٧
____ = ____ x ٧
____ = ____ x ٧

١     =     ٧    x  ٧
٢     =     ١٤    x ٧

١  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  

١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٠  

٣١  ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢  

         

٥١

 

٥٢

 

٥٤ ٥٣

 

٥٦ ٥٥

 

٥٧

 

٥٨

 

٥٩

 

٦٠

 

          

٧١

 

٧٢

 

٧٣

 

٧٤  ٧٥

 

٧٦

 

٧٧

 

٧٨

 

٧٩

 

٨٠

 

٩١  ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ٩٢  

 

١١١  ١١٢  ١١٣  ١١٤  ١١٥  ١١٦  ١١٧  ١١٨  ١١٩  ١٢٠  

١٠١  ١٠٢  ١٠٣  ١٠٤  ١٠٥  ١٠٦  ١٠٧  ١٠٨  ١٠٩  ١١٠  

٢١  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  

٨١  ٨٤ ٨٣ ٨٢  ٨٧ ٨٦ ٨٥  ٨٨  ٩٠ ٨٩  

٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧  ٤٨ ٤٩ ٥٠

٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠



 

 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٨

اإلرشادات: استخدم مخطط ١٢٠ إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٨      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x ٨

____ = ____ x ٨
____ = ____ x ٨
____ = ____ x ٨

____ = ____ x ٨
____ = ____ x ٨

____  =   ٣    x ٨

____  =     ٤    x ٨
____ = ____ x ٨
____ = ____ x ٨

١     =     ٨    x  ٨
٢     =     ١٦    x ٨

١  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  

١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٠  

٣١  ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢  

         

٥١

 

٥٢

 

٥٤ ٥٣

 

٥٦ ٥٥

 

٥٧

 

٥٨

 

٥٩

 

٦٠

 

          

٧١

 

٧٢

 

٧٣

 

٧٤  ٧٥

 

٧٦

 

٧٧

 

٧٨

 

٧٩

 

٨٠

 

٩١  ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ٩٢  

 

١١١  ١١٢  ١١٣  ١١٤  ١١٥  ١١٦  ١١٧  ١١٨  ١١٩  ١٢٠  

١٠١  ١٠٢  ١٠٣  ١٠٤  ١٠٥  ١٠٦  ١٠٧  ١٠٨  ١٠٩  ١١٠  

٢١  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  

٨١  ٨٤ ٨٣ ٨٢  ٨٧ ٨٦ ٨٥  ٨٨  ٩٠ ٨٩  

٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧  ٤٨ ٤٩ ٥٠

٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠



 

 
 
 
 

تدريب على مسائل الضرب: العدد ٨

اإلرشادات: استخدم مخطط ١٢٠ إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٨      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x ٨

____ = ____ x ٨
____ = ____ x ٨
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